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PROVTJÄNSTGÖRING 1944 
 
  Pojkarna anmälde sig på en adress de fått, 
utrus-tades med blåställ, flygtjänstmössa, kängor 
och gymnastikskor och kallades "Kaniner". 
  Mellan pojkarnas skikt och befälens, fanns väl-
digt många nivåer. De tilltalades och 
behandlades därefter. 
  De fick först lära sig vad enskild ställning, 
"Givakt!", var för något. Ingen talade till dem, 
an-nat än undantagsvis, naturligt. 
 
  Pojkarna spexade sinsemellan, kamratskapet 
var gott redan från första stund. De inkvarterades 
i första trappan i ett nybyggt, av militären 
rekvirerat hyreshus på Floragatan, med ingång 
genom en halvhög grind emot Vattenverksvägen. 
  På andra sidan stängslet som avgränsade 
gården, i riktning mot Beijers park, fanns en 
mängd kolonilotter. På några av dem fanns 
fantasifulla ruckel. Borta till höger låg den lilla 
vänliga Kirse-bergskyrkan och såg pastoral ut. 
  Kirsebergskyrkan hade blivit uppförd 1927. Till 
julottan det året ringde den nya fina klockan för 
första gången. Jojje fick höra dess klang 
åtskilliga gånger 
  Invigningen hade förrättats i början av år 1928. 
Det fanns vikdörrar mellan kyrkorummet och 
kyrksalen, där F10 kom att hålla sina lektioner, 
och pojkarna nödgades sila sitt snack för att inte 
drabbas av evig förbannelse. 
  Det finns förmodligen mycket mera att tillägga 
om Kirsebergskyrkan, förutom att det bakom kyr-
kan fanns en förbluffande stor idrottsplats med 
kolstybbsbana och hoppgrop. 
  Den helige ande hade all anledning att genast 
känna sig hemma i det lilla byggnadsverket, men 
Jojje reds av maran den första tiden han skulle 
ränna runt, runt, runt på den sakramentskade 
kol-stybbsbanan och det kändes som om han 
skulle kvävas. 
  Jojje skulle komma att lära känna kyrkan och 
idrottsplatsen utan och innan flera gånger om, 
några månader senare i livet. Han skulle hoppa 
och kasta olika saker omkring sig, såsom diskus-
skivor och senapslod, och springa som en kapp-
löpningshäst, och i övrigt bära sig åt på ett 
sådant sätt som han aldrig i livet kunnat tänka 
sig. 
 
  Furirerna skrek och frustade på pojkarna, den 
ene värre än den andre. Vissa pojkar kunde 
dåligt skilja mellan höger och vänster, och 
betedde sig som såskoppar, utom då det blev rast. 
  Furir Billberg skrek:"Vän´ter om-p-h, höger 
om-p-h!" En annan kommenderade:"Hygged 
uhm!" Pojkarna lade detta noga på minnet och 

använde kommandoorden sedan uppe i 
förläggningen då de skulle spexa, vilket de gjorde 
för det mesta. 
  Grabbarna spexade med Jörgen, och Jörgen - 
Klimpen kallad - svarade:"E´ de  ́som du e´ dum, 
eller e´de´som du e  ́kvick, eller e´ de´ som du e´ 
dum o  ́va´ kvick?" 
 
  Jojje tyckte inte om ljudet av det strilande 
vattnet om morgnarna ner i de stora välvda 
rostfria tvätt-hoarna. Dessutom gick reveljen rent 
okristligt tidigt. 
  Jojje hade stoppat halm i sin madrass, och fick 
till slut en sådan rättsida på den, att han låg 
nästan riktigt bra. 
  Tre av pojkarna skulle bli trupputbildare, en 
ljus, kraftig kille, liksom en annan litet senig, 
smal, som liknade Tjadden Hellström, talade 
likadant, och sjöng fräcka visor för pojkarna då 
ljuset var släckt och de skulle försöka somna. Allt 
talar för att det var Tjadden som uppträtt här. 
  Ständigt återkom samma nummer på allmän be-
gäran, "Stöddig ballong" plus några andra, smått 
ekivoka sånger. 
  Den tredje av trupputbildarna var "Tango". 
  Tango bar spår av "tangorabatt" under näsan, 
därför kom han nästan genast att kallas Tango. 
Han talade någon sorts bygdemål som han själv 
spädde på efter behag, kom antagligen från 
Söderslätt någonstans och blommade upp allt 
som oftast. 
  Han tyckte om att driva och spexa med furirerna 
som fann honom harmlös och oförarglig, och 
läm-nade hans spex utan större avséende. 
  Sergeant Nylén hade en annan åsikt om detta, 
och ställde upp sällskapet i linje på armbågs 
avstånd, och höll ett långt och vackert föredrag 
runt ordet "gamäng", och vad det ville säga med 
gamängfasoner. 
  Kaninerna lyssnade intresserat till Nyléns 
sjungande tungomål, Jojje blev inte riktigt på det 
klara med om han var från Värmland eller 
Dalarna. 
  Nylén var sedd som busflygare av rang, och den 
ena historien han varit med om under sitt flygar-
iv, var mer raffinerad än den andra. Var nu poj-
karna kommit över hela denna biografi? 
  Jojje betraktade sergeant "Nyllet" med den stör-
sta vördnad. Han hade varit med i finska vinter-
kriget, och han skulle ha flugit under kraftled-
ningar, och så var han en jäkel på fruntimmer. 
  Nylén såg också väldigt äventyrlig ut, han på-
minde starkt om en sydländsk cirkusakrobat eller 
domptör. Denna sista egenskap, som han faktiskt 
visade sig besitta, hade han en förträfflig 
användning för bland de obildade vildkaninerna 
på F10. 
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  Tango hade en ständigt återkommande fras, -Ho 
me  ́di´ ko, så ska du få en rabba! 
  Då han vid ett senare tillfälle förhördes på 
vaktpostinstruktionerna, som de höga herrarna 
menade att vaktposterna skulle - eller åtminstone 
borde- kunna utantill, avrundade han 
instruktionen med: "Osse ska man lua litta då o´ 
då längs stänged". Det var flygstationens 
inhägnad som Tango avsåg. 
  Gossarna som sökte till F10 hade olika 
yrkesgrenar att välja mellan, flygplanmekaniker, 
vapenmekaniker, signalist eller trupputbildare. 
Övervägande delen verkade välja flygmeka-
nikerlinjen. 
 
  I samband med pojkarnas provtjänstgöring 
nödlandade åtta främmande flygplan på 
Bulltofta, onsdagen den 21 juni 1944. Ett plan 
hade havere-rat vid Dörröd, vid Genarp. Inalles 
tolv flygplan hade kommit in över Skåne och 
landat denna dag. 
 
  Att bli jaktflygpilot var aldrig något Jojje traktat 
efter. Han var mycket intresserad av flygplan som 
ingenjörskonst, inget annat. Det var ju litet 
olustigt det där, att Jojjes älskade flygplan endast 
tjänade som bärare av vapenutrustning, det var 
vapnen som gjorde det, så att säga. Utan dem 
blev det bara en flyguppvisning. Hade man satt 
vingar direkt på vapnen hade det troligtvis ställt 
sig bil-ligare, och sedan fjärrstyrt det hela, men 
dit hade man knappast nått ännu. 
 
  Hela militärlivet var något annat än det Jojje 
varit van vid i sin lilla fridfulla, ombonade 
vardag. Visserligen hade han varit med om ett 
par veckors värntjänst på skolan, båda åren, men 
Folke hade legat över ett år som luftbevakare, 
och kände till militärlivet ganska bra. Dessutom 
hade hans fader varit med i Landsstormen och 
hade pistol och mausergevär hemma, och 
förutom dessa ett tvåpi-pigt jaktvapen. Dessutom 
hade Folke varit scout i några års tid, ja, han 
hade bättre utgångspunkter som militär än vad 
vilden Jojje hade. 
 
  Att sova på bestämda tider, stå i givakt, anhålla, 
och att ligga och höra på kranarna som släppte 
ifrån sig droppar som dånade i de långa vaskarna 
ute i tvättrummet. var inte så åtråvärt. Och så 
detta att bli förolämpad och nedtryckt av herrar 
furirer,  dock ej på långt när så hunsad och 
nedtryckt som Jojje och hans kamrater blivit 
under tiden i folkskolan, med en lärare som 
kunde slå rundslag med rottingen. 
  Herrarna här hade i varje fall en glad glimt i 
ögat, slogs inte, utan mös själv gott åt sina in- 
och utfall. 

  Det verkade dock vara någon sorts sport, spe-
ciellt bland de lägre underbefälen, att sätta dit 
små provtjänstgörande kaniner. Naturligtvis hade 
Jojje även svårt att fördraga den ilskna 
trumpetsignalen ute i trappan vid okristliga 
klockan sex om morg-narna, morgontrött som 
han alltid varit. 
 
  Jojje hade aldrig haft besvär med sin mat-
hållning, det hade moder Ida effektivt plockat av 
honom redan då han var liten pojke.  
  Hela kullen kaniner lärde sig fort att marschera 
i något så när takt, och truppen manövrerades 
fram till torget på Kirseberg, där en stor, grå, 
tegelfo-gad byggnad tronade i bortre änden av 
torget. 
  På sidorna av torget låg små envåningshus och 
såg pittoreska ut. Flera av dem var rekvirerade av 
F10 som förråd av allehanda ting. 
  På den vänstra gaveln av det stora grå huset, 
som antagligen hade varit ett gammalt magasin 
eller fabriksbyggnad, var rest en trätrappa i grova 
stockar, behandlade med brun cuprinol, eller 
trätjära. 
  I denna trappa och ibland en bra bit nedanför, 
radades kaniner, volontärer och värnpliktiga upp 
i väntan på att få komma fram till köttgrytorna. 
  Detta var "Restaurang Malvia". Det stod för öv-
rigt även MALVIA med stora bokstäver på utsi-
dan av huset, så det fanns ingenting att ta fel på. 
Detta var F10 personalmatsal. Huset rymde ett 
flertal andra aktiviteter inom F10 ansvarsområde. 
  Alla befälspersoner, vicekopraler och högre un-
derbefäl, gick gladeligen, och i överensstämmelse 
med gällande instruktioner, förbi kön liksom 
även värnpliktig personal som låg i vakt- eller 
bered-skapstjänst 
 
  Då Jojje långt om länge trädde in i matsalen på 
två och halvte våningen - källarvåningen var 
gan-ska hög - såg han sig storögt omkring. Tak 
och väggar var vitkalkade, fönsterbågarna var av 
gjut-järn, halvrundade upptill, bestående av ett 
antal infällda småglasrutor. Detta hade Jojje 
redan ob-serverat då han passerade torget. Det 
sorlade och skramlade med porslin och skrapade 
med stolar. 
  Jojje tog en bricka som han sett de föregående 
göra, kniv, gaffel och en sked samt en pappers-
servett. Framme vid pannorna fick han en tallrik 
med en stackars spätta som antagligen varit lavad 
i en trave, han fick även sås och potatis av 
flickor-na bak disken som smålog ljuvt åt vissa 
av de unga herrarna. 
  Jojje fick själv ta mjölk i en av de stora porslins-
muggarna, som hade goda förutsättningar att 
fun-gera som blomkruka i något ombonat och 
instop-pat hem någonstans. 
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  Mitt i den långa lokalen, vid ett litet enskilt 
bord, satt en smärt, läckert uniformerad officer, 
rikligt dekorerad med guldsnören runt ena axeln, 
med en av snörändarna fastsatt vid en av 
guldknapparna. 
  Han blev serverad maten från blanka skålar och 
teriner, och slapp dessutom den vita porslins-
krukan. Officeren hade här till uppgift att se till 
att allt följde instruktionerna och reglementet. 
Han provsmakade maten, för att kunna vittna 
ifall någon skulle komma och påstå att han blivit 
sjuk av den, eller annars kverulera i största 
allmänhet. 
  Detta var Jojjes första möte med dagofficeren. 
 
  Jojje hade absolut smakat bättre spätta, och kom 
fort underfund med att den militära spättan sön-
derfaller i tre delar: övre och under hölje, samt 
däremellan befintlig benkonstruktion. 
  Folke, som inte gjorde sin provtjänstgöring 
sam-tidigt med Jojje och Jörgen, påpekade senare 
vik-ten av att slå knäckebrödsskivorna - som 
fanns stationerade i härför avsedda ställ på varje 
bord - med änden mot bordet några gånger, så 
eventuella invånare, bosatta i håligheterna gavs 
tillfälle att avlägsna sig. 
  Men inte hittade Jojje några kryp inte, och hop-
pade över denna ritual ganska snart. 
 
  Jojje som hade för vana att endast ungefär till 
hälften ta reda på hur det låg till med saker och 
ting, hade fått för sig, förmodligen upplyst av en 
likasinnad, att kontraktstiden skulle vara tre år. 
Då han nu fick reda på att denna gällde över fyra 
år, och att det var så gott som omöjligt av bryta 
kontraktet, drog han sig undan i ett hörn för 
enskild överläggning. Att flottiljen dessutom 
skulle flytta till Ängelholm, hade ingen viskat 
tillräckligt högt, för att pojkarna skulle ta på fullt 
allvar. 
  Jörgen skrev på kontraktet utan att blinka, 
Folke skulle skriva på, och Jojje hade kommit 
fram till det faktum, att han ju ändå skulle 
komma att få göra sin värnplikt, då kunde han ju 
lika bra stanna här några år bland kamraterna. 
  Att bege sig tillbaka till Sterner Blomquists 
verkstad där han arbetat som praktikant de 
senaste fyra månaderna var han inte så pigg på, 
alltså skrev han också på. 
 
  Känslorna var ändå litet blandade, nu satt han 
fast. Han hade litet svårt att se sig själv som 
militär, men kamratskapet hade han funnit 
mycket positivt och lovande 
  Restaurang Malvia med sina "läckerheter" hade 
inte stor del i lockelserna, men det hade flyg-
planen. och det skulle nog bli bra, bara han väl 
kommit så långt på vägen. 

  Så skildes "kaninerna" åt, men de skulle komma 
att träffas igen inom några få månader. 
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UR DAGBOKEN från tiden 
              1 nov. 1944 till 10 okt. 1945 
 
 
  Onsdagen den 1 november år 1944 var en solig 
och grann dag. På Föreningsgatan i Malmö 
skram-lade en och annan spårvagn fram och 
tillbaka för-bi de tre pojkarna Jörgen, Folke och 
Jojje, som lunkade den breda gångbanan fram 
emot Värnhem. De hade var sin lilla resväska i 
handen. 
  Det var klent beställt med biltrafiken, det var 
inte många gengasekipage som förmådde väcka 
de tre unga herrarnas uppmärksamhet denna 
morgon. 
  För ovanlighetens skull sa de inte så mycket, 
men tycktes tänka litet mera. Litet ovanligt det 
med. 
  Om någon vacker flicka hade passerat pojkarna 
just då, är det fråga om de vänt på huvudet, eller 
rent av lagt märke till henne, denna dag, då de 
hade fyra år framför sig i kronans kläder. Deras 
frihet var helt avsågad.  
 
  Framme vid Värnhem tog herrarna vägen som 
bar av mot Lund. De spatserade över på östra 
gångbanan, så var de på rätt sida. De passerade 
järnvägsbommarna vid Östervärn station. Här 
fanns inte mindre än åtta bommar. Detta tänkte 
inte pojkarna alls på där de gick i sina tankar 
  De visste endast att då bommarna för trafiken 
fällts, skulle det dröja en liten stund innan de 
mindre bommarna för gångtrafikanterna spärrade 
gångbanorna. Detta var en liten finess värd att 
an-teckna för järnvägsentusiaster. 
  Men inte ens detta tänkte de tre herrarna på. 
Däremot skulle de ganska snart komma 
underfund med att bommarna fälldes och gick 
upp sexton gånger dagligen, och sjutton om 
lördagarna. Detta då de väl kommit i kronans 
kläder, och kom marscherande på gatan och 
måste göra halt, och stå och vänta att bommarna 
skulle gå i höjden igen. 
  Proceduren kom att upprepas vart de än ämnade 
sig inom Malmö hank och stör, sjukan, badet, 
gymnastiken på Österportskolan, biograferna, 
Folkets Park, ja allt, utom Beijers, kyrkan och 
flygstationen, som låg på andra hållet, som väl 
var. 
  Pojkarna marscherade nästan i takt på de olik-
färgade cementgångplattorna som låg diagonalt 
på gångbanan. De passerade under järnvägsvia-
dukterna och den lilla gröna oasen Gerlachs park 
med sin kiosk, sedan de passerat Södra Bull-
toftavägen. De knegade vidare uppför backen mot 
Vattenverksvägen där de skymtade kolossen 
Vattentornet. 

  Folke och Jojje hade flera gånger cyklat förbi 
Vattentornet vid Vattenverksvägen under sina 
tal-rika utfärder. Det hade rört sig en del 
underliga personer här, och lekt en del barn på 
planen runt tornet. Pojkarna hade tyckt det såg 
litet skumt ut här. 
  Nu hade flygvapnet rekvirerat hela rasket och 
satt ut en vaktkur intill gångbanan. 
 
  Pojkarna var nu ute på Kirseberg riktigt och 
ordentligt, på "Backarna", "Knudan", som områ-
det litet vanvördigt kallades. En gång i tiden 
hade här funnits ännu en "knuda", men den hade 
under tidernas lopp schaktats bort. Ingenting i 
staden Malmö är så plant, utan att det kan bli 
ännu planare. 
  Namnet Kirseberg kommer av Körsbärsberget, 
en annan version är att namnet kommer av det 
sedan 1200-talet härledda Kejse- eller Käjseber-
get. Det är fritt val. 
  Denna stadsdel beboddes främst av arbetare från 
staden. Kirsebergsgatan är äldst, och kallades 
tidi-gare i folkmun för Slaktaregatan, eftersom 
flera slaktare höll till här. 
  Bakom Vattentornet finns fortfarande 
Garnisons-planteringen, "Tjyvaparken", där 
avliden personal och fångar från fängelset vid 
slottet Malmöhus be-grovs fram till september 
1891. På 1500-talet brändes det häxor här, och 
det har stått en flitigt använd galge här. Det 
spökade visst också, och det var inte att förvåna 
sig över. 
  På hörnet av Vattenverksvägen och 
Lundavägen, där pojkarna just passerade, låg en 
gång Höga-mölla, högt uppe på taket av ett 
gammalt hus. 
  Möllan, kvarnen, hade funnits här i över 100 år, 
och flyttades ut till Västra Klagstorp utanför 
södra Malmö, där den fortfarande år 2009 piffar 
upp landskapsbilden. 
 
Förläggningen 
  Vid halv tiotiden var pojkarna framme vid 
Kirsebergsskolan, där de blev avbockade av en 
myndig herre i flygets uniform. 
  De fick reda på var de skulle bli av, och blev 
utrustade, för att inte säga överhopade med 
kläder och persedlar av olika slag från ett lager 
nere i källaren på gamla Kirsebergsskolan. Det 
doftade get därnere. 
  Det stod några värnpliktiga bakom disken, men 
huvudrollerna innehades av en äldre vresig 
farbror och en yngre, nästan civil herre med en 
cigarr-cigarett i ena mungipan. 
  Han hade rikligt pomaderat hår och vaxade 
poli-songer, och Jojje kom direkt att tänka på en 
eldig flamencodansare från Spanien. Det verkade 
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som om det var han som var bas för stället. 
  Han synade de ynkliga figurerna som uppen-
barade sig på andra sidan disken - det kopplade 
litet i hans huvud, han skrek ut nummer och for 
själv iväg och härjade, och vips låg en hög kläder 
i rätt storlek på disken. Han synade offrens skor 
ett tag, och vips låg det en hög skodon på disken. 
  Jojje betraktade belåtet scenen, den var 
obetalbar. Han kände genast igen Tango, där 
nere bland kunderna. Jojjes ögon sögs omedelbart 
till Tangos slips. 
  Slipsen upptog ett motiv i stort format, en palm 
med en lättklädd Hula-Hula-dam i skarpa färger. 
Slipsen stod bra till den ljusgröna hatten. 
 
  Jojje kallades nu "Volontär 37 Törnquist", han 
måste även kalla sig själv så då han skulle 
anmäla sig, och fick sluta med att säga jag.  
  37 Jojje och de andra numren drog iväg med 
sina lass till ett hus vid Floragatan 10-12 där de 
kånkade upp med alla grejerna i trappuppgången 
längst bort, och in i våningen längst upp. Huset 
hade tre våningar. 
  Gården var lång och smal och begränsades av 
ett stängsel där Guds fria natur tog vid. Denna 
var uppstyckad i smålotter, och här och var stod 
ett litet byggnadsverk av lådbrädor, klädda med 
väl begagnat takpapp. 
  Jojje kände igen alltihop från sin prov-
tjänstgöring, men hade då bott i den andra 
trappan. Mitt för trappan till Jojjes logement stod 
några soptunnor. 
 
  Pojkarna fick nu lämna sina ransoneringskort, 
men Jojje saknade av någon anledning A3. Han 
tillhörde första divisionen på F10, och hamnade i 
en överslaf på lucka 11. 
  Huset var som tidigare sagts nybyggt, men hade 
genast rekvirerats av krigsmakten. Ut mot Flora-
gatan fanns ett franskt fönster, d v s en dubbel 
balkongdörr, men ingen balkong, bara ett kraftigt 
järnräcke. 
  Resten av dagen gick åt för att äta, få rättsida på 
bädden och att hänga in alla persedlarna i det 
höga, lösa träskåpet, dessa som i regel stod intill 
respektive säng. Så icke Jojjes, det stod ute i 
tvättrummet. Det stod ytterligare några skåp 
härute. 
  Jojje plockade in sina personliga saker här, rak-
hyveln i sin lilla svarta bakelitlåda, rakborsten 
och allt sådant. Fadern hade lärt sonen att slipa 
sina rakblad genom att föra dem fram och 
tillbaka mot insidan av ett drickesglas. Detta 
hade han i sin tur lärt av farbror Einar. 
  Att bädda på det reglementsenliga sättet var inte 
så lätt. Under provtjänstgöringen hade pojkarna 
inhämtat de första elementära grunderna, men nu 
måste kunskaperna finslipas. 

  Furirerna knorrade och rev upp misslyckade 
bäddningar, bland annat för en liten rolig kille 
som hette Sven Christensson. Ingen kom 
någonsin att veta att han hette Sven, alla visste 
att det var 1852 eller Krister, då den tiden kom. 
Pojkarna började bekanta sig med varandra. Det 
var 57 st volontärer som hade ryckt in denna dag. 
 
  På kvällen tog Jojje en livförsäkring av en furir 
som gick omkring och övertalade folk att ta sitt 
förnuft till fånga, och målade fan på väggen. Jojje 
tog en försäkring på 2000:-kronor, men om det 
hände Jojje någon olyckshändelse med dödlig 
utgång upp till 60-årsåldern, hade de 
efterlämnade fått ut det dubbla. 
  Jojje var litet försiktig, och insåg att vid flyget 
kunde allt hitta på att hända, och skulle oturen 
vara framme så skadade det inte att föräldrarna 
fick litet plåster på såren. 
  Det gick inte att få tag på någon telefon denna 
första kväll, så Jojje fattade pennan och berättade 
för föräldrarna att det varit ett herrans liv innan 
allt blev någorlunda klart, bl a med det stora 
skåpet, som gott hade kunnat vara ytterligare 
något större. 
  Jörgen Wahlborg hade hamnat på samma 
logement som Jojje, skrev han, även Jörgen i 
överslaf, han som var så kort i rocken. Han hade 
behövt en katapultanordning för att komma upp i 
sin säng. 
  Jojje berättade om sin livförsäkring, att han 
kunde ta ut tusen kronor då han blev 50 år, men 
att det då endast hade funnits sjuhundra kronor 
kvar då han blev 64 år. 
  Premien kostade fyra kronor och åtta öre i 
månaden, plus en krona i inträde. 
  Här kan man flika in, att på dagen tio är efter, 
var denna försäkring värd över åtta tusen kronor. 
  Jojje upplyste även att Folke hade fått inkvarte-
ring i ett rum med endast tre man. 
  Pojkarna hade fått en del instruktioner av 
furirerna, och av samme fänrik som de haft under 
provtjänstgöringen. Jörgen och Jojje går och står 
vid sidan om varandra i leden. Jojje berättade att 
han fått nummer 37 och Jörgen nummer 39. 
 
  Jojje konstaterade ganska snart att det hade 
samlats en del "samojeder" på hans lucka. 
  Till middagen hade de undfägnats med 
blodkorv, på kvällen hade de fått risgröt och 
saftsås. 
  Folke åkte direkt på dagelevsysslan och fick inte 
på något vis lämna luckan. Jojje hade utsetts till 
sopare, men förklarade att dessa sysslor skulle 
komma att gå om på alla pojkarna i tur och 
ordning. 
  Någon permission var inte att tänka på under 
den närmsta veckan. Jojje avslutade brevet med 
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att lämna sin adress. 
  Givetvis skulle pojkarna först inhämta så 
mycket etikett att kunde föra sig i kronans 
uniform. De måste lära sig vem de skulle hälsa 
på, bland annat, så de inte hälsade på för många 
spårvägskonduk-törer och tulltjänstemän. 
  Härvidlag kom Jojje senare underfund med, att 
det inte alltid var så lätt att i skymningen och i 
hastigheten, sortera fram vad det var för en sorts 
"knappagubbe" som dök upp, många gånger ur 
intet. 
 
  Jojje räknade i sitt brev upp allt han fått ut, av 
de fyra par strumporna måste han byta de två 
paren. Av de fyra par skorna måste han likaledes 
byta två par. Gymnastikskorna var för trånga, 
overallerna måste bytas. Jojje började tappa 
förtroendet för flamencodansaren. 
  Pojkarna hade fått ut tre par uniformer av olika 
årgångar, material och klass på skrädderiarbetet. 
Permissionsmunderingen som Jojje råkat att få ut 
var helt ny, klanderfri. Till vapenrockarna hörde 
en liten halsbinda, grå för vardagsbruk, vit för 
permission. Jojje lät sedermera modern sy i ett 
par knappar som höll en bländande vit 
"fadermördare" på plats i permissionsrockens 
krage. Flott och elegant. 
  Folke skrattade så han fick tårar i ögonen då 
han kom in på Jojjes lucka med bar överkropp, 
och med endast den lilla grå halsbindeln knuten 
om halsen. Sådan klädsel hade pojkarna aldrig 
tidigare skådat. 
  Det skulle visa sig att det var sällan som 
halsbindeln och kragen i vapenrocken kom 
överens. Bindeln arbetade sig i regel upp en bit 
ovan kragen som den var avsedd att skydda, och 
fick ständigt justeras ned. Denna armrörelse blev 
så inövad att den gick helt av sig själv, utan att 
någon tänkte på det. 
  Pojkarna hade fått ut två båtmössor, 
flygtjänstmössor, och en permissionsmössa av 
Vega-modell, alla med flygvapnets emblem 
framtill. Emblemet fanns även nedtill på alla roc-
kärmarna. Pojkarna provade kläder för fulla 
mug-gar, kommentarerna haglade i luften. 
  Tidigare på dagen hade de varit nere i källaren 
och fyllt sina madrasser med krollsprint, och 
Jojje hade även nu lytt rådet att fylla sin madrass 
så mycket han någonsin kunde. 
  En god stund efter taptot var det fortfarande liv 
och rörelse ute i trappan. Jojje låg på sin madras, 
ålade sig och puffade här och var för att försöka 
få rättsida på den, men flera av flygsoldaterna 
hade redan slutit sig i Morfei armar och snusade 
gott. 
  Sålunda ändade Jojjes första dag som frivillig 
soldatgosse i Hans Kunglig Majestät Gustaf den 
V:s jaktflygflottilj F10, och det stora lugnet smög 

sig även in på lucka 11. 
 
Allvaret börjar 
  Reveljen gick vid sextiden, ett i dubbel bemär-
kelse obehagligt ljud. De som var först uppe och 
ute i tvättrummet postade vatten så det dånade 
som ett vattenfall i hela logementet. 
  Jojje hade sovit dåligt, han hade varit för varm, 
det var varmt däruppe strax under taket. Jojje 
hade en timmes sopning på morgonen. Golvet 
bestod av vanliga spontade golvbrädor av bil-
ligaste sort. Dammsugare var en obekant lyxvara. 
  Fänriken körde hårt med 
sängbäddningskunskap, därefter hämtar pojkarna 
ut tio läroböcker, varpå det blev exercis i regn 
och halvdunkel. De blev våta, och på kvällen fick 
de stå utomhus i en lång kö för att komma till 
matsalen. 
  Jojjes mor och far kom på kvällen och överläm-
nade en tia i rörelsekapital samt lämnade 
ransone-ringskortet A3. 
  Flera av de andra pojkarna tog så kallad "drulle-
försäkring", bland dem Jörgen och Folke. Jojje 
hade tagit en livförsäkring och han tyckte det fick 
räcka med det. 
 
  På fredagen den tredje hade pojkarna exercis 
för en i Jojjes tycke trevlig och bussig furir som 
visade sig heta Rosengren.. Någon ändrade det 
till "Tosengren" på skämt, detta fick han 
naturligtvis aldrig reda på, då hade det blivit 
buren direkt, det var man helt på det klara med. 
  Under dagens soldatkunskap fick volontärerna 
alla flygets gradbeteckningar i läxa. De stackars 
pojkarna fick klart för sig, att de skulle hälsa på 
alla uniformer med aldrig så litet gult på. 
  På eftermiddagen marscherade hela sällskapet 
till Österportsskolan, ersättningen av Jojjes 
gamla Östra skola, för gymnastik, som om det 
inte räckte med den motion det gav, bara att 
marschera fram och tillbaka mellan Floragatan 
och Österports-skolan. 
  Naturligtvis regnade det, och sedan lunk hem 
till den där sabla matkön igen, och där fick de stå 
och titta på medan herrar vicekorpraler och annat 
löst folk med glad min tågade förbi de stackars 
våta "kaninerna". 
  På kvällen var vicekorpralskolan kallad till 
Kirsebergsskolans gymnastiksal för att höra på 
livförsäkringspropaganda. Jojje satt och lyssnade 
litet förstrött, det berörde ju inte ho-nom, han 
hade ju gjort sitt.  
  Plötsligt hörde han hur en av pratmakarna fråga 
rakt ut i luften vem som hade tagit en så stor 
livförsäkring som på två-tusen kronor. De tycktes 
undra vem som övervärderade sitt liv på detta 
rent otroliga sätt. 
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  Jojje förblev sittande, det gjorde han klokt i, vad 
hade församlingen med detta att göra. Han gick 
fort tillbaka till förläggningen. 
 
  Nästa dag, lördagen den 4:e, var det dags för 
stor undersökning för flygläkare Ahlquist 
assisterad av några tystlåtna, allvarliga 
sjukvårdare. Doktor Ahlquist hade många 
galoner på sin rock som hängde på en krok på 
väggen, han var skämtsam, och volontärerna var 
misstänksamma och visste inte riktigt om de 
skulle skratta eller stå och gå i givakt. 
  Sjukan höll till på andra våningen i ett 
sekelskifteshus på hörnet av östra delen av 
Fredsgatan och Lundavägen, strax efter det 
pojkarna passerat järnvägen till Östervärn med 
alla sina bommar. Mottagningsrummet hade ett 
flott burspråk med utsikt över Lundavägen. 
  Jojje hade en vaxpropp i ena örat, den tog en av 
sjukvårdarna bort på fem röda minuter med litet 
ljummet vatten i en spruta. 
  Därefter marscherade pojkarna bort till Kom-
munala Varmbadhuset vid Drottninggatan för 
tvagning. 
  Jojje provade bastun och hoppade av misstag 
ner i det kalla, klorade vattnet i bassängen. Hade 
han lika lätt kunna hoppa upp egen på det torra, 
hade han utan tvekan gjort så. Det sved i ögonen 
av allt klor i vattnet. 
  En av dagens verkliga höjdpunkter för Jojje var 
rotmosen till middagen.  
  Efter tjänstens slut skulle Jojje försöka att lära 
sig "Krigsmans erinran", han läste och läste, men 
den ville inte sitta alls. "Krigsman skall frukta 
Gud och vara konungens Hulda trogen..." fick 
han ihop det till, så långt gick det bra. Jojje satt 
inne hos Folke och brottades med de svåra 
raderna. 
  Wexell från Eskilstuna var på vicekorpralerna 
fest och kom inrumlande sent. Det blev förstås liv 
på luckan då Wexell tände allt ljus och hittade 
flera saker att snubbla på och sparka till. 
  Klockan halv elva satt Jojje upp i sängen och 
mumsade på en mazarin han blev bjuden på, han 
fick ytterligare en kaka. Wexell hade försett sig, 
och kamraterna. 
 
  På söndagsmorgonen den 5:e vaknade Jojje 
klockan sju av att Wexell höll på att bryta upp 
igen. Litet senare pluggade Jojje vidare på sin 
Krigsmans erinran, och konstaterade att 
försäkringsmannen höll på att lägga ut texten 
inne på logement nummer åtta. 
  Jojje tittade ut genom det franska fönstret och 
såg flera flickor som stod på gatan och tittade 
upp emot fönsterna till förläggningen. Jojje hade 
nog med att "vara konungens Hulda trogen". 

  På måndagen var det självaste sjätte november, 
med "Gustav Lützen" i högsätet, och plötsligt 
kun-de Jojje hela Krigsmans erinran helt utantill. 
Detta var mera än självaste Knut Zachrisson, den 
högste, kunde, skulle det visa sig. 
  Under förmiddagens markstridsövning i Beijers 
park, ålade sig Yman mycket effektivt och om-
sorgsfullt genom en lort av något slag, så att han 
blev maximalt nedkletad från topp till tå. 
  Ingen ville stå i närheten av honom, han såg en-
sam, utlämnad och hjälplös ut, mitt i stanken. 
 
  Till middagen om kvällen extraförplägades med 
tårtbit. Hela F10 personal, utom de som var 
uttagna till beredskaps- eller vakttjänst, ställdes 
upp för marsch till S:t Petrikyrkan med 
anledning av den här Gustav II Adolfs-galan. 
  Det blev smockfullt i kyrkan. Det blev tal, och 
sång, och flaggor som bars hit och dit, en hög 
officer for upp och utbringade ett leve för kungen 
och fosterlandet. Två hurran skar genom 
kyrkoval-ven som piskrapp. Officeren bröt på 
något dalamål, och Wexell sög genast upp detta 
och så fort gänget kommit tillbaka till lucka elva 
på Floragatan, skrek han på oklanderligt 
dalamål, "Gud bevare oss för konungen och 
fosterlan´det!" 
  Naturligtvis hade Jojjes moder och fader varit 
vid kyrkan för att få syn på sonen i kronans 
kläder, men förgäves. Ida hade i varje fall påstått 
sig se någon som liknade Jojje. Det hade myllrat 
med folk utanför kyrkan. 
 
  Tisdagen den 7 november startade med exercis 
och med att en av pojkarna svimmade. Helt 
enkelt slocknade, knall och fall. Det dröjde inte 
länge förr-än han hämtade sig. 
  Under den följande sjukvårdstjänsten var det en 
annan av grabbarna som lade av, svimmade. Litet 
märkligt. Men under markstridsövningarna i 
Beijers park var det enbart gemytligt och trevligt. 
Ingen hittade någonting att rulla sig i heller. 
  Jojjes trupputbildande furir Persson verkade till 
att börja med mycket kärv och militärisk. Nu bör 
käns-liga läsare hålla för ögonen, för Persson 
dristade sig till att kalla vissa av gentlemännen i 
leden för "Kladdkuk". Något han antagligen inte 
sade då det var damer närvarande. Och Jojje som 
inte ens svor därhemma, den avdelningen stod 
fadern för. 
  Detta skulle furir Persson aldrig ha sagt, han 
kom genast själv att döpas till detta tillmäle, 
givetvis dock ej så han själv hörde det. 
  En furir Karlsson var också mycket kärv och 
mili-tärisk, men han verkade ändå litet faderlig 
och rätt-vis på något sätt. Furir Ulveman var 
trupputbildare, även han. Även han var ganska 
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liten till växten, alla tre minst halva huvudet 
kortare än flera av volontärerna. 
  Den här Ulveman var ansedd löpare i klubben 
MAI trots sin påfallande spinkighet. Han for runt 
på kolstybben på idrottsplatsen bak kyrkan, starkt 
på-minnande om det lilla genarpslokomotivet 
som var så duktigt i nedförsbackarna. 
  Sinsemellan hade Jojjes kamrater bytat ut be-
teckningen  furir mot filur. 
  Furir Karlsson gläfste: "Vad liknar det där... 
Tillbaks igen... Givakt!" Ganska snart fick han 
det passande öknamnet "Taxen". 
Furir Rosengren som litet då och då dök upp och 
hjälpte till, var egentligen flygmekaniker. Han 
bodde ute i en villa på ett gammalt villaområde 
som hette Kroksbäck som på den tiden hade en 
liten distans till stan, Malmö. Han hade ett par 
motor-cyklar i ett skjul på gården som han 
kallade verk-stad. Det var en DKW 500 cc, och 
en 500 cc Calthorpe-maskin som lät som en 
kulspruta då han väl sprakat igång den. DKW:n 
var som sig bör en tvåtaktsmaskin, tvåcylindrig 
och skakig, men ro-bust, och mäkta älskad 
hemma i Tyskland. Det fanns inte många delar 
som behövde röra sig i motorn. 
  Liksom den flygande personalen bar furir 
Rosengren spetsbyxor och svarta läderstövlar till 
uniformen då han ville vara fin. 
 
  Denna kväll skulle Gunder Hägg hålla föredrag 
för pojkarna på Kirsebergsskolans gymnastiksal. 
Jojje gav bort sin biljett till en av vicekorpralerna 
som hette Tage. Vicekorpralerna bodde samma 
hus i Floragatan som volontärerna, men i trappan 
närmast Vattenvägen. 
  Det var inte så att Jojje var helt ointresserad av 
Gunder Hägg och hans föredrag, men han var 
helt ointresserad av att bli uttagen att flytta 
omkring sto-lar och andra sittredskap i den stora 
gymnastiksalen efter föreställningen. Det var 
sådant man använde kaniner till, det hade Jojje 
redan kommit underfund med. 
  Samma dag skrev Jojje på sin första 
permissions-sedel, nu kunde Jojje skilja mellan 
en tullare och en spårvägskonduktör, ja även en 
tamburmajor, om det bar sig så. 
  Jojje provade sin gasmask uppe på luckan, den 
luktade värre än de gamla tomtemaskerna 
därhem-ma, och han blev riktigt rädd då han såg 
sig själv i spegeln i tvättrummet utspökad i den. 
  I allt regnandet hade det uppstått en rostfläck på 
Jojjes pistol, han lyckades gnida bort den och 
kunde lägga sig att sova med frid i sinn. 
 
 
  Onsdagen den 8 november marscherade 
pojkarna iväg med gasmaskerna för ansiktet. De 
gjorde skyttelinje och kolonn och hade det riktigt 

trevligt. Ett par runda, nästan genomskinliga 
runda plattor fanns i tittgluggarna, de skulle vara 
bra för sikten ut genom masken. De skulle 
förhindra im-bildning, men det blev fukt istället 
och Jojje såg sina kamrater och landskapet som 
om allt var nedsänkt i ett stort akvarium med 
grumligt vatten. 
 
  Fänrik Lithner undervisade själv i 
soldatkunskap. Han ritade på den gröna tavlan i 
lektionssalen i Kirsebergskyrkan. Krig och 
religion har konstigt nog alltid gått hand i hand. 
  Furirerna undervisade i pistolkunskap. Pojkarna 
kunde plocka sönder sina pistoler m/40 i några 
smärre delar. En av furirerna hittade på att tävla 
om vem som kunde få ihop sin pistol först Av 
någon anledning, men med noggrann 
uppläggning och planering vann Jojje. 
 
  Torsdagen den nionde november kom två 
SAAB B17F-flygplan och landade på flygfältet. 
Jojje hade hitintills endast sett detta flygplan i 
sina flygböcker. 
  Wexell hade varit på sjukan och fått en 
pytteliten flaska med någon helande medicin. 
han anslöt sig senare till truppen som höll på 
med övningar i Beijers park. 
  Fänrik Lithner frågade: "Fick ni medicin?" 
  -Ja, fänrik! 
  -Hur mycket fick ni?  -Mycket litet på en flaska, 
fänrik!  Wexell höll upp den lilla flaskan. 
  -Ni skall nog bara ta litet åt gången på en 
sockerbit, reflekterade fänriken 
  -Nej, vi skall alla tio (i patrullen) ta en tesked 
var, tre gånger dagligen, drog Wexell till. 
  Patrullen inklusive fänrik Lithner skrattade åt 
Wexells infall. 
  På eftermiddagen marscherade hela baletten till 
Österport-skolan för gymnastik. 
 
  Fredagen den tionde var Mårtensafton, då 
var det dags i matsalen att skära ett stycke ur den 
goda tårtan igen. Det smakade bra efter den möra 
kalv-steken. Pågarna åt som hästar. 
  En vicekorpral med teatergriller i huvudet kom 
upp på luckan och pratade om att sätta upp en 
revy. Antagligen hade han väl beredskapsrevyn 
"Revelj" som en liten pingla i bakhuvudet. Jojje 
hörde aldrig något mera av detta äventyrliga 
företag. Det rann som bäst var direkt ut i sanden. 
 
  På lördagen den elfte var det exercis för en 
okänd furir som antagligen ville göra sig litet 
populär. Det blev för mycket trams. Då var de 
som skrek, röt och domderade betydligt 
trevligare. 
  Bad på Varmbadhuset. Jojje hann byta ett par 
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skor innan han klädde om på fem minuter till 
andramun-dering för permissionsvisitering. Jojje 
hade sin fina, nya permissionsuniform på. 
Signalisterna fick ingen permission. 
  Det blev fest på anka i hemmet och moder Idas 
ögon strålade över att det kommit en militär i 
huset. 
  Konstigt egentligen att kvinnor har sådan 
dragning till mi-litärer, i alla tider har det ju 
varit militärer - visserligen av olika kaliber - som 
plundrat, bort-rövat och våldtagit kvinnor på 
löpande band. 
  Jörgen gruffar då Jojje kommer inbrakande på 
luckan mitt i natten och råkar väcka honom. 
 
  Anfallet under måndagen den 13 markstridsut-
bildning gick ordentligt åt pipan.  Rent fiasko, 
allt dog bort i det strilande regnet, vem kan kriga 
i sådant väder? 
  Matsalen förplägade med stekt ordentligt salt 
sill till lunchen. Jojje och hans kamrater fick 
hälla massor med vatten i sig under 
eftermiddagen i pauserna på exercisen, trots det 
ihållande regnet. 
  Middagen bestod av bruna bönor med fläsk. 
 
  Tisdagen den 14 november bjöd på exercis 
med den förhatliga gasmasken på.  
  Det hade slutat regna och pojkarna fick öva 
ålning medelst hasning. Några av soldaterna i en 
av grupp-erna hade tagit skydd nedanför slänten 
mot dam-men i Beijers park.  
  Utan överdrift kan det sägas att det var överras-
kande kletigt här, en del av dyngan samlades på 
pojkarnas överdragskläder. En av dem var Hake, 
"Kroken" som tog sig för att åla iväg härnere. 
  En krokodill hade inte gjort detta bättre, och 
helt prötsligt ändrade Kroken kurs och ålade rakt 
ut i dammen och fortsatte tvärs över den. 
  Vid detta laget hade alla övningar avstannat av 
sig själv, hela mekanikerskolan stod allvarliga 
och tysta och gapande medan Kroken 
krumbuktade sig, och sprätte och skvätte iväg 
tvärs över den grunda dammen. 
  Naturligtvis kom hela samlingen för sent till 
middagen. 
  Denna dag ryckte de nya värnpliktiga in. Nu 
blev det än värre kö i trappan till matsalen. 
Wexell blev inlagd på sjukan, han såg verkligen 
blek och tärd ut. 
  Folke och Jojje besökte sina respektive hem på 
kvällen. Westin som var från Sundsvall, två 
dags-resor bort, ondgjorde sig litet över hur bra 
vissa personer hade det förspänt. Wille Sollander, 
på första våningen till min säng, var från Ånge, 
en handfull mil från Sundsvall, nickade ivrigt 
instäm-mande. 

 
  Onsdagen den femtonde november blev hela 
sällskapet röntgat. Sedan marsch till luftskydds-
kännedom. På eftermiddagen orientering i 
blåställ. Det blev övning i ålning och "osynlig" 
framryck-ning i Beijers park, där fänriken hade 
fått tag i ett mausergevär, och sköt med lösa skott 
på dem som syntes.   Jojje tyckte att uppgiften var 
krävande. 
  Efter rasten skulle pojkarna öva skydd för 
luftanfall. De skulle kasta sig under granar och 
var de nu kunde gömma sig. 
  Ett gäng av grabbarna blev uttagna att klättra 
upp i höga furor som fanns i en träddunge. Jojje 
och hans grupp var uttagna att göra anfall emot 
dem. Det hela var över på några minuter. Jojje 
hade varit med om sådant förut, då han var pojke 
och lekt cowboy och indianer med kamraterna. 
  På kvällen, under orienteringsläxan, kom en 
värnpliktig och sålde ett standar med flygvapnets 
emblem och årtal till Jojje, för senare leverans, 
för hans namn skulle med.  
  Då standaret kom stod det fint målat "Volontär-
aspirant Georg Törnquist”. Standaret var i 
vackert blått siden  med vapen och text i guld, 
mycket förstklassigt gjort. Det var litet tårta på 
tårta med titeln bara, antingen var man ju 
underbefälsvolon-tär , eller så var man 
officersaspirant 
  Standaret hänger fortfarande år 2009 på väggen 
i hans rum. 
  På kvällen satte han upp en bild av sin stora 
idol, den unga sångerskan Deanna Durbin på 
insidan av klädskåpsdörren. Hon hade efterträtt 
hans stora idol George Formby, som i sin tur 
flera år tidigare makat undan idolen Joe E. 
Brown. 
 
  Fredagen den 17 avlämnade dageleven Falk i 
morguppställningens jäkt :"Fänrik, 37 man sjuka, 
4 man närvarande!". 
  Efter soldatkunskapen i kyrkan blev det hårda 
bandage i Beijers. Jojje och hans bröder skulle 
försöka klättra i träd då furiren ropade: "Från 
marken försvinn!"  Det visade sig vara lättare 
sagt än gjort. De små viga, halvnakna killarna 
som klätt-rar i palmer nere på Söderhavsöarna 
hade skrattat  sig fördärvade om de sett dessa 
flodhästar. 
  Den store litet ovige "Stockholm" - hette 
Svensson, men var från Stockholm - kom 
flåsande och försökte springa rakt genom ett träd, 
verkade det som. Märkligt kan det tyckas, träd 
brukar aldrig hoppa åt sidan. 
  Gruppchefen furiren Persson tycktes försöka få 
Jörgen att åla omkring på marken resten av 
dagen. Jörgen verkade ha kommit i onåd. 
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Hemfärden företogs i språng. 
  Logement tio blev fejat. Golvet "skurades" med 
tillhjälp av en trasa, en borste och en lemonad-
flaska, fylld med vatten som stänktes ut över 
golvet i lagom stora portioner. Dessa fördelades 
ut över en lagom bit av golvet med borsten. 
Onödigt vatten och avlägsnades med trasan. Efter 
operationen såg golvet faktiskt ganska rent ut. 
Alla blev överraskade. 
 
  Under gymnastiken i Österportskolan gjorde 
Stockholm ordentligt fiasko som balanskonstnär. 
Flera av pojkarna försökte hålla honom kvar på 
bommen, men måste ge upp. 
  Det var självaste kapten Norlin med 
pepparkorns-gonen som ledde den tappra skaran 
gymnaster. Han strödde rikligt med sarkasmer 
omkring sig. 
  Det blev en rasande fin middag i matsalen, stekt 
ål. Ibland kunde det vara jobbigt att få tag på 
krubb till allt folket, klagade intendenturen, man 
fick i dessa tider hugga till med vad man kom 
över. Jojje tyckte i varje fall att det var läckert 
med den stekta ålen. 
  R. Andersson hade kommit konkande på sitt 
stora dragspel till förläggningen, och musiken 
flödade se-nare från hans lucka så det ekade i 
trappan. 
  En av furirerna kom in på luckan och kallade 
till möte med underbefälsföreningen. 
 
  Lördagen den 18 fick signalvolontär 
Agerström rapport på sig för att ha legat kvar i 
sin säng efter reveljen. 
  Jojje fick en fin kompass av den godhjärtade 
och snälle Svensson från Stockholm. Han hade 
nämli-gen två kompasser.  
  Efter det sedvanliga lördagsbadet, inre tjänst på 
förläggningen. Pojkarna hade blivit instruerade 
att även putsa sina skor i svången mellan sula 
och klack. Detta var helt nytt för Jojje, som aldrig 
bru-kade kika på folks skor just där. 
  Att sy hörde inte heller till Jojjes starkare sidor. 
Han hade behövt betydligt flera händer för detta. 
En knapp satt lös i vapenrocken, han sydde fast 
knap-pen i rocken, men lyckades på något vis 
även sy fast rocken i byxorna han hade på sig, 
och måste ta till saxen och göra om alltsammans. 
  Jojje fick en prick för att han inte lyckats få 
skorna klara till visitationen. 
  Folke och Jojje var på bio på kvällen, nio-före-
ställningen, och såg "Ali Baba och de 40 
rövarna" med Douglas Fairbanks Jun. Fairbanks 
hoppade från tak och genomförde det ena 
akrobatnumret efter det andra i filmen. Jojje kom 
att tänka på "antiakrobaten" Stockholm. 
  På luckan berättade Jojje vad de sett för film, 
och grabbarna kommenterade, " aha, Ali Baba 

med de fyrtio rövarna!" 
 
  På måndagen den tjugonde november anmäler 
Jojje sig till F10 modellflygklubb nere i källaren i 
samma trappa som pojkarna logerade. 
  Härnere i källaren fanns en övningsverkstad där 
även modellklubben höll hus. Här hade pojkarna 
sina verkstadstjänstövningar. De fick mjukkoka 
duralnitar i saltlösning och nita ihop plåtbitar, 
och känna på specialverktyg, och se på olika 
träslag. 
  De fick även skruva så smått på flygmotor-
cylindrar och toppar med fasta nycklar som de 
låna-de ut ifrån ett litet förråd, och furiren med 
många streck på armen, som var upplänning, sa: 
"Den där får vi ta dän". Det där "ta dän", det var 
helt nytt för Jojje som aldrig varit högre upp i 
Sverige än i Markaryd och där hade de pratat 
som vanliga människor. 
 
  Vicekorpralskolan marscherade ut till 
flygstatio-nen för brandskyddsövning. Denna 
leddes av den litet äldre brandskyddsbasen, som 
mest påminde om en gammal fiskaregubbe från 
Simrishamn, och talade nästan precis likadant. 
  Jojje var med och sprang med slangar, och han 
och hans kamrater tvålade in en hel hangargavel 
med skum. Pojkarna hade fått instruktioner om 
hur de skulle förfara av basen, som börjat sitt 
anförande med: "Om de´ nu skulle börja bringa i 
gavveln..." 
  Härefter fick Jojje och en del av bröderna rulla 
ut två flygplan till fältgränsen och hjälpa till med 
star-ten. Nu tyckte Jojje att det började bli någon 
me-ning med det hela. 
  Jojje träffade på en flottiljpräst här ute, och tog 
en titt på hans emblem, det var första gången han 
sett en sådan uppenbarelse. Naturligtvis blev det 
exercis på vägen tillbaka till förläggningen. 
 
  På tisdagen den 21 var det teori hela förmid-
dagen. Soldatkunskap ur SUF, 
SoldatUndervisning för Flygvapnet. Under 
sjukvården gavs en del möj-ligheter till spex och 
lustiga infall med åtföljande skrattsalvor. Men 
först hade pojkarna fått sitta i en halvtimma och 
kura i sin ensamhet innan läraren kom.  
  Middagen bestod av stekt salt sill och cacao, vil-
ken kombination, men det var det ingen som 
tänkte på, bara det gick att äta. 
  Efter en stunds vila på luckan, blev det uppställ-
ning för markstridstjänst, fjärdemundering, 
blåställ. "Uppställning!", dagelevens rop rungade 
i trappan till Floragatan 10. 
  Under markstridsövningen tränades 
vaktavlösning. Plötsligt dök ett amerikanskt 
bombplan upp på himmeln över dem, det kom 
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insvepande på låg höjd med jaktflygeskort. 
  Furir Persson kommenderade truppen språng-
marsch bort till flygstationen. 
  Kärran hade naturligtvis redan hunnit landa, 
och den hade kommit ned hel och välbehållen. 
Det var en Liberator-bombare, vingarnas 
spännvidd var 33 meter, mot J20:s 11 meter. 
Besättningen kom att förläggas i vår trappa på 
första våningen. 
  Furir "Taxen" Karlsson ledde eftermiddagens 
gymnastik på Kirsebergsskolan. Han var ambitiös 
och larvade sig inte, allt gick redigt till. Det 
kunde inte hjälpas att det blev en hel del,  
-Tillbaks igen...vad liknade det där!...Kröslökar!" 
  Stekt falukorv med stuvad vitkål tyckte Jojje var 
rejäl föda som han stoppade i sig med välbehag, 
innan han gick upp på förläggningen och 
studerade papperna med de olika 
vaktpostinstruktionerna som nu blivit utdelade. 
  Jörgen, Folke och Stockholm skriver brev, 
Stockholm dessutom på engelska, vilket renderar 
honom tillmälet "Yanken". 
 
  Onsdagen den 22 var det tre veckor sedan poj-
karna ryckte in i den självvalda 
militärdisciplinen. Den långe Stockholm lägger 
benen på ryggen och kommer först i frukostkön. 
Jojje tyckte att Stock-holm i vissa stycken starkt 
påminde om Walt Disneys figur "Pluto". 
  Jojje hade sopningen som  han utför 
omsorgsfullt, innan han inställer sig i kyrkans 
lektionssal efter alla konstens regler med 
ställningsteg framme vid katedern och korrekt 
anmälan. Om han nu inte hade den militära 
disciplinen i blodet, så kunde han i varje fall 
spela att han hade det. 
  Pojkarna hade luftskyddsteori och var glada 
över avbrottet med Jojjes väl utförda 
ankomstanmälan. 
  Eftermiddagens markstidsrepetition var både 
trev-lig och meningsfull, ansåg Jojje. 
  Pojkarna kommer tillbaka till sin förläggning 
samtidigt som de amerikanska flygarna far iväg i 
en av kronans grågröna bussar. 
 
  Bland andra Wahlborg, Westin, Åberg och 
Folke har permission. Wahlborg och Westin står 
vid sidan om varandra och rakar sig. Helt 
plötsligt börjar de ta livtag och brottas med de 
tvållöddrande rakbors-tarna i händerna och med 
intvålade ansikten. Pojkarna rumsterade runt en 
god stund och blev svetta och ordentligt 
tilltvålade. Efteråt duschade Westin så det blev 
vått på hela luckan. 
  Senare på kvällen blev det fart igen. Småland 
hit-tar bl a på att spruta vatten på Stockholm. 
Grab-barna var uppspelta och det tog en god 
stund innan lugnet åter lägrade sig över 

luckorna. 
 
  Torsdagen den 23 blev det uppställning med 
pistol, karta, kompass, blåställ och kavaj för 
marsch till Husie skyttebana. Precis utanför 
grindarna stötte de på överste Zachrisson. Furir 
Persson var helt oförberedd, blev nervös och 
stammade något osam-manhängande. Truppen 
fick göra om förbimarschen och översten undrade 
vad den där Persson var för en figur. Det var ju 
litet försmädligt, det var ju han som var 
instruktören, efter vad pojkarna förstått 
  Ute i Husie blev det stor övning. Pojkarna fick 
lägga av de stora, tunga kavajerna så de kunde 
röra sig riktigt under stridsövningen. 
  Furir Karlsson ledde gruppen där Jojje ingick, 
och de samlades på en backe. Häruppe fick de ett 
med-delande som de skulle vidarebefordra till 
persona-len i en röd liten stuga omkring en 
kilometer bort. 
  "Plutomchef, från fjärde gruppchef, gruppen 
intaget anbefald terräng!"  Med detta i huvudet 
fick de så åla iväg under taggtråd och genom 
diverse hinder, såsom vattendrag, diken, hästlort 
och torra tistlar. 
  Stockholm föll pladask framför löjtnant Sjögren 
och slog hål på ena knät, och fördärvade på en 
gång två par byxor. Han blev därefter befriad från 
ål-ningen, helt motsägelsefullt. 
  Efter denna övning blev det teoretisk skjutning i 
det fria. Det var vått och råkallt. Jojje hade ragg-
sockar direkt i ett par marschkängor som han sett 
till att ej vara för små. Hans fötter var varma med 
genomvåta. Skosulorna var beskaffade så, att de 
släppte in fukt i en riktning, utifrån och in. 
  Då pojkarna anträdde färden mot 
förläggningen, var samtliga våta, dyiga och 
frusna. Jojje kände sig som ett litet isberg, men 
tinade upp under den långa språngmarschen 
hem. 
  På eftermiddagen var det exercis för Karlsson 
som ventilerade en del kvickheter. Jojje skrattade 
villigt åt en del av kvickheterna, och Karlsson 
kommente-rade syrligt: "Ett gott skratt förlänger 
livet, men se för fan till att inte bli för gammal!" 
  Befälet höll distansen till gräsrotsfolket bl a 
med hjälp av tilltalsordet "Ni". 
  Svensson passade på att ramla omkull igen, han 
verkade ha dålig kontroll över benfunktionerna. 
Han hade skonummer 47, man tycker att han 
skulle stå stadigt. 
  Det blev en timmas pistolskötsel, därpå luft-
skyddstjänst för furir Karlsson i lektionssalen. 
  Nu kom fänrik Lithner in och avbröt lektionen 
och kungjorde att de rätta värnpliktsnumren hade 
kommit. 
  Jojje hade från och med nu nummer 146-7-45. 
Allt skulle omarbetas, Jörgen Wahlborg, Yman, 
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Åkesson och en del andra pojkar skulle flytta 
ifrån Jojjes logement, de som lärt känna varandra 
så bra nu. 
  Vapenböckerna lämnades tillbaka. Folke fick en 
prick för att han låg och läste. 
 
  Fredagen den 24 ändrades sittordningen i 
lektionssalen i kyrkan under soldatkunskapen i 
enlighet med pojkarnas nya värnpliktsnummer. 
Efter lektionen leder Falk truppen tillbaka till 
för-läggningen, då åter helt oväntat överste 
Zacke dy-ker upp. Falk spärrar upp ögonen och 
sträcker upp sig litet nervöst och vrålar det värsta 
han kan:"Givakt!   Höger se!" Det lät proffsigt 
och bra, alla gjorde som han kommenderade i 
bästa ordning. Falk fortsatte:"Fänrik!...Eller, 
Överste!... Vicekorp-ralskolan på väg till 
förläggningen!" Därefter kom-menderade 
han:"Manöver!", som han lärt. 
  Då hela gänget kommit in på gården till 
Floragatan, och truppen upplösts, och 
spänningen och den stora skälvan släppt, kunde 
många breda léenden räknas in. 
  Översten stannade och talade med fänrik 
Lithner som hade staplat iväg en bit bakom 
truppen, även han med en god portion byxångest. 
  Efter en tuberkulosundersökning uppe i 
matsalen, där flera stod och mumsade på kronans 
knäckebröd, blev det markstridsutbildning för 
fänriken. 
  Omklädnadsproceduren mellan två lektionspass 
tog kortare och kortare tid i anspråk och var nu 
nere i några minuter. Scenerna uppe vid 
klädskåpen kunde jämföras med en sentida 
ishockeymatch. 
  Soldatkunskap, därefter luftskyddstjänst med 
gas-mask. Det blev exercis med gasmask på. 
Furir Persson ledde eländet, men 1852 
Christensson spexade och lättade upp 
stämningen betydligt. Han sprang iväg och 
uppförde sig precis som en av radiobilarna man 
ser på tivolin. Han sprang på allt som var i 
vägen, han såg dåligt genom sin mask, men 
sannerligen inte så dåligt som han lät påskina. 
  Jojje tyckte det var tröttsamt och jobbigt med 
den förbannade gasmasken, och det var han inte 
ensam om. 
  Den följande gymnastiken med någon sorts 
volleyboll var han heller inte påfallande förtjust i. 
Det gick an med vanlig gymnastik. Beträffande 
den här volleybollen, kom han med tiden att 
ändra inställning, han kom till och med att göra 
en viss lycka i den.  
 
  Lördagen den 25 började med luftskyddstjänst, 
sedan bad. Jojje provade klorbassängen. Kapten 
Norlin höll ett anförande beträffande ordningen 

och bestämmelserna runt civila cyklar. 
  Nu följde stor ommöblering på logementen med 
allt spring och stoj detta drog med sig, då Jörgen, 
Stockholm och Åkesson drog iväg från lucka 
elva. Det var likadant på de övriga luckorna, ren 
folk-vandring. De blev elva man på Jojjes lucka, 
sex man i Jojjes rum. 
  Jojje står i trappfönstret och ser på då per-
mittenterna permissionsuppställer nere på 
gården. Fänriken öppnar leden och de främre 
pojkarna tar två steg framåt marsch, och det ser 
riktigt fint och prydligt ut uppifrån fönstret. 
  Jojje och de andra brandberedskaparna drar sig 
litet molokna tillbaka till sina krypin. 
  144 Pettersson, "Kanik", var igång och sjöng 
sin visa om "pojkarna på Kanik" och for runt på 
luckan som den värste balettdansör. 
  En värnpliktig, en trevlig kurre, kom upp på 
luckan för att sälja lotter på en tavla föreställande 
Hans Majestät Gustaf V. Det var ganska vanligt 
att någon vicekorpral eller korpral kom upp om 
och sålde lotter på bl a en halv liter brännvin. Det 
kalla-des amerikanskt lotteri, och var tillåtet. 
  Den här grabben med Gustaf V berättade om en 
av killarna på hans lucka som låg och sov och 
drömde, och föll ur sängen rakt ner på golvet en 
morgon. 
  Han hade även mera spännande saker att 
berätta, ämnet var brandkårsutryckningar. Han 
tjänstgjorde nämligen på brandbilarna, alla 
lyssnade intres-serade. 
  Sedan tog han Gustaf V under armen och drog 
vidare, han hade inte fått sålt en enda lott. Ingen 
var så värst intresserad av Gustaf V. 
 
  Litet om grabbarna 
  William Sollander, "Ville" hade nu nummer 
145, och låg kvar på första våningen i Jojjes 
våningsslaf. Ville var rund i kanten, lugn även 
till sinnelaget. Sture Westin, även han samojed 
från Sundsvall, hade fått nummer 147. Jojje kom 
mitt emellan med sitt nr 146. Westin var liten 
och seg, kunde bli tvärilsk, och kunde gott tänkas 
gå klädd i lappdräkt. Han låg på bottenvåningen i 
sängen där 144 Pettersson från Kanik låg på 
andra etage. 
  Orten Kanik låg någonstans mellan Lomma och 
Bjärred, inåt landet åt Flädie, Fjelie till. Han 
hade en fjälla där som han kilade stadigt med, 
och åkte hem till så fort han kunde. 
  I ovanslafen närmast tvättrummet låg 1852 
Christiansson och under honom residerade 
Åberg. 1852 Krister var skånepåg, liten och seg 
som en lapp, litet hjulbent, och hade en god 
portion humor som han spridde utan åtskillnad 
bland hög och låg, bland kaniner och fänrikar.  
  Åberg gjorde inte mycket väsen av sig, var 



 

Jojje på flyget och F 10-kamraterna 1944 – 45 Del 2 av 4       14/18 
 

ganska klent byggd och kort i rocken, seg även 
han. Den korte Christensson hade till att börja 
med ordentligt jobb med att bädda sin säng, men 
kom snart underfund med att det gick bättre om 
han stod på en stol. Det stod ett bord med fyra 
stolar i rummet. 
  Folke var placerad inne hos signalisterna i ett 
rum med fin utsikt bort emot Kronetorps mölla 
vid Arlöv någonstans. 
  På Folkes lucka låg även Simonsson som 
påminde litet om skådespelaren Dirch Passer till 
utséendet. Simonsson hade dock litet mindre 
ljudresurser. 
  Simonsson råkade senare under utbildningen 
falla ned i en liten tjärn i Bokskogen under en av 
tråd-dragningsövningarna. Han hivades upp 
under stort ståhej. Men en av signalisterna hade 
en kamera med sig, och alla tyckte det skulle 
vara på sin plats med ett kort, varpå man slängde 
Simonsson i tjärnen igen. 
  Andra namn bland signalisterna var Olsson, 
den tidigare nämnde Agerström och Roland 
Andersson. Denne Roland Andersson sålde långt 
senare en VW Golf till Jojje på Scania-Bilar som 
då höll till på Lundavägen, nästan precis där F10 
marketenteri, villa Höja en gång varit belägen. 
  Jonsson och Fredriksson började som signalister 
men verkade ha en bakgrund som gjorde att de 
utan vidare kunde hoppa över till 
mekanikersidan . De båda herrarna låg på lucka 
elvas lilla rum. 
 
  Med en viss reservation för något litet fel följer 
här  
en liten presentation av 1944 års Kaniner 
 
  Det var omkring 34 mekaniker som påbörjade 
sin utbildning då, den 1 november 1944: 
48 Ahlqvist, en lugn grabb som gjorde sig bra 
som marschledare med lagom långa steg och 
lagom och jämn takt, liksom 49 Wiggo Brodin, 
var röst man inte kunde taga miste på, hårfärgen 
vittnade om energi. 
  90 Carlsson, 1852 Sven Christensson "Krister", 
bekant vid detta laget, 82 Engdahl, en lugn 
gosse, 50 Bo Falk, "Boogie", Kjell Gervard var 
endast 16 år då han ryckte in, Hake "Kroken", 
självsäker, impulsiv, Arne Hall, en lugn, värdig 
man som träffade en liten vän i grannhuset vid 
Floragatan, Jacobsson "Jakob", kom uppifrån 
landet, jämt glad och trevlig, Clifford Johansson, 
litet ovanligt förnamn, 88 Östen Jönsson som 
blev veteran på Barkåkra, Jördens, en rask, litet 
allvarlig pojke, Fredriksson och Johnsson, de 
omsadlade signalisterna, bra grabbar, "Smen" 
Jönsson, senare Wamby, visste vad han ville, 
Larsson, en bred, kraftig gosse som inte rubbades 

så lätt, alltid vänlig, 
 61 Nilsson, tragiskt omkommen många år efter, 
63 Nilsson som var en hejare på mandolin, 142 
Olsson som köpte Rosengrens 500 cc DKW-
motorcykel, hade ett par bra inbyggda sittdynor, 
kallades ibland "Gumpen" för att inte förväxlas 
med nr 94 Olsson, "Röde Olsson", som också var 
en energisk man, temperamentet aviserat av 
färgen på håret, 
vidare Persson som hade bra och kraftiga tänder. 
  65 "MAI"-Pettersson var löpare, och den av 
gossarna som alltid kom först på kolstybben, en 
oförarglig grabb, 144 Arnold Pettersson, 
"Kanik", tidigare presenterad, en som vågade 
spela ut, blev biltapetserare, startade väskaffär 
längre fram i livet, 61 Sjunnesson "Sjunne, som 
långt senare kom att bo just där på Floragatan 10, 
där "lucka 9" en gång varit inhyst. 
  145 William "Ville" Sollander som kvartade i 
Jojjes underslaf känner vi till, likaså Jörgen 
Wahlborg som stannade så länge att han blev 
helkorpral, sedan 146-7-45 Jojje, huvudet längre 
än vanligt folk, 147 "Lappgubben" Sture Westin, 
en seg gubbe i några bemärkelser och Yman, 
"Smauland", en snäll, fridsam pojke.  
  Tyvärr kom inte "Stampen" att vara med så 
länge i gänget, lär ha straffat ut sig på något vis, 
blev över-förd till de värnpliktiga och "satte" en 
"Tjuga" på nosen, som vi senare skall återkomma 
till. 
  Den gode mannen 62 Knut Åkesson red ut hela 
stormen på F10 och blev kvar till sin pension 
runt 1986. Blev avtackad med en bra rundtur i en 
tvåsitsig Draken. Han kände sig som en väl 
omskakad cocktail efteråt. Muntergöken Gösta 
Wexel, Eskilstuna, och store, gode Svensson, 
Stockholm, stannade endast första 
utbildningsåret på F10. 
 
vidare plock i dagboken  
 
På söndagen den 26 november 1944 lyste solen 
trind och fet, och Jojje tyckte det var för ruttet att 
behöva sitta inne en sådan vacker dag. 
  Jojje fick order att sopa på vicekorpralernas 
logement. En av vicekorpralerna var den icke 
alldeles obekante Henry Ohlsson, numera 
mångårig sekreterare i F10 kamratförening. 
  Efter detta passar Jojje och Folke på att gå en 
runda ut om Beijers park. De går Norra Bull-
toftavägen tillbaka och tittar litet på alla de 
gamla, låga små envåningshusen på vägens södra 
sida. Här fanns ingen bestämd gångbana, utan 
mera något som liknade en stig. 
  Framme vid Floragatan går de genom den 
smala gången mellan potatislotternas stängsel, 
mitt i det som senare skall bli Floragatans norra 
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del, fortfarande upptagen av dessa odlingslotter. 
  Då Jojjes trupp passerade här för marsch till 
Beijers park, blir det  litet si och så med 
rättningen. Någon bil skulle inte kunna passera 
den smala passagen. 
  Söndagsmiddagen på restaurant Malvia bestod 
av oxstek - antagligen stod det Herrgårdsstek på 
matsedeln - till efterrätt, blandad frukt. Söndags-
matsedeln på F10 matsal behövde aldrig 
skämmas för sig.   Kvällsmaten bestod av 
smörgåsar och ett glas choklad. 
 
  Signalisten Simonsson hade några övningstele-
grafiskivor som han körde på en gammal vev-
grammofon. Jojje satt och lyssnade ett tag av ren 
nyfikenhet, men kunde inte få ut så värst mycket 
av det monotona ljudet. 
  Jojje och pojkarna gick och lade sig, Folke 
tvättade först sina fötter i Radox innan han knöt 
sig. En av dem hade glömt sin flygtjänstmössa på 
bordet, den tog kvällsvisiterande korpralen hand 
om. 
 Det var mankemang med Jörgens säng. 
Antagligen hade någon försökt hanka av 
länkverket som höll bädden och Jörgen på plats 
uppe i luften. Han brakade inte igenom, men fick 
stiga upp och mecka på sängen, yrvaken och vid 
ett särdeles dåligt humör. 
 
  På måndagen den 27 var furir Karlsson igång 
för fullt spjäll. Först ledde han luftskyddstjänsten, 
sedan körde han med truppen under exercisen 
med järnhård hand, och röst, på känt manér. 
Pojkarna blev andfådda och förbaskade. 
  På eftermiddagen var det markstridsövning för 
den litet mera flegmatiske furir Persson. Pojkarna 
övade repetition och låg och vilade sig i gräset så 
fort tillfälle gavs. 
  Under rapportföringen gav furir Persson 
pojkarna en order som skulle vidarebefordras till 
näste man som befann sig just utom hörhåll. 
Siste man kom tillbaka med en order som var 
ändrad till oigen-kännlighet. 
  Åberg hade varit på sjukan och fått något emot 
sin ända, litet barnpuder som väckte 
förnöjsamhet i lägret. Wahlborg och Westin for 
ihop igen och brottades på skoj. Det blev åter ett 
farligt liv på luckan med alla supporters. 
  Jojje pluggade på II-Milo, dagkorpralen kom 
och kontrollerade vad de hade på sig. 
  
  På tisdagen den 28 blev pojkarna vaccinerade. 
På kvällen började Jojje modellbygga nere i 
instruk-tionsverkstaden. De som inte höll på med 
modell-bygge gick till kyrkan på en träff och 
drack kaffe och åt tårta. 
  Jojje tittade igenom Milo II ett tag då han 

kommit upp från modellbygget, innan han kröp i 
slafen. 
 
  Onsdagen den 29 november 1944 blev Jojje 
nitton år gammal. Dagen började med att Jojje 
och Ville utbytade hedersbetygelser med 
anledning av deras gemensamma födelsedag. De 
båda pojkarna var på dagen lika gamla. 
  Födelsedagen firade pojkarna med 
soldatkunskap i lektionssalen i kyrkan sedan 
gaskammareprov med gasmasken i den 
tårgasfyllda källaren i vattentornet. 
  Detta senare hade Jojje mycket väl kunnat und-
vara. Gasmasken läckte in under hakan. Då han 
försökte täta till genom att gapa försiktigt, 
började den läcka in vid kinderna, och detta var 
än värre.  
  Då Jojje och de flesta av pojkarna fick av sina 
masker, såg de alldeles förgråtna och förgrämda 
ut, tårarna flödade. 
 
  Tårgasen viftades bort med litet exercis under 
fänrik Måns Lithner och furir Persson. Jojje och 
en del andra pojkar, däribland 1852 Krister 
hamnade i furir Perssons gäng. 
  Persson och Krister gnabbas lätt, Persson till 
Krister: "Ni skall säga, Nej furir!   och inte   
Nähä!" 
  Krister:"Ja, furir!" 
  Jojje skrattade spontant och furir Persson tog ett 
par steg emot honom och tittade allvarligt upp i 
Jojjes ansikte:"Ni ska´ inte skatta, ni ska  ́ min 
själ gråta istället!" 
 
  Födelsedagsmiddagen bestod av korv och stekt 
potatis samt en ensam rödbeta. 
  Efter middagen hade hela skolan språngmarsch 
ut till flygstationen där de samlades i en barack 
för att åhöra ett möte med idrottsklubben. Jojje 
tyckte att ordföranden, löjtnant Franz företedde 
vissa likheter med filmskådespelaren Errol 
Flynn. 
  Jojje och de flesta av hans kamrater fick stå upp 
hela mötet igenom. Marsch tillbaka till förlägg-
ningen i regn. 
  Nästa nummer på dagsprogrammet blev 
simulerad skjutövning bakom vattentornet, i 
Garnisonsplan-teringen, "Tjyva-parken". Här 
hade man tidigare, på 1500-talet bränt häxor och 
avrättat folk. Bestraffningarna här var inte helt 
slut än, för 1852 Christensson hade åter kommit i 
onåd, och fick av furir Persson i straffexercis att 
springa 25 varv runt en lekgruslåda. Dessutom 
fick han i uppdrag att själv hålla reda på 
räkningen av varven. 
  En ung flicka strök omkring och irriterade 
furirerna, som fick litet svårt att koncentrera sig. 
De stramade upp sig som tockar i en hönsgård så 
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länge hon var i sikte, så fort hon försvann 
återställdes ordningen automatiskt. 
 
  Furir Persson till Krister, 
  -Om ni skjuter ett skott vid sidan om pricken på 
en mål-tavla, vad kan ni då göra? 
  -Furir, flytta litet på måltavlan! 
  -Skjut er! 
  -Ja furir! 
  Christensson riktade pisolen mot sitt huvud, 
Persson tittade på honom med road, illa dold 
förväntan i blicken. 
 
  Efter en havtimmas luftskyddstjänst får 
pojkarna ut sina pengar. De fick ut 66 kronor och 
90 öre. Jojje fick tillbaka en krona han lånat 
Sollander, så denne en kväll hade kunnat ta en 
fika på villa Höja, markan. 
  På kvällen förärades Jojje en modellbyggsats till 
en SAAB B17 av kamraten Folke. Födelsedags-
festen skulle stå hemma hos Jojje under lördags-
kvällen. 
  Jojje pluggade 72 regementen och då han kom i 
säng tänkte han på, att nu var han faktiskt nitton 
år och började bli gammal, tänk, nästa gång var 
det tjugo...Huuu! 
  Hake kom inrumlande på luckan och berättade 
att han kommit en halvtimma för sent från 
permis-sionen och blev haffad och rapporterad. 
 
  Jojje hade sopningen den första timmen på 
torsdagen den 30. Sedan blev det stor stridsut-
bildning ute i Husie. Därute i snålblåsten rörde 
det på sig ordentligt.  
  Jojjes grupp skulle anfalla fänrik Lithner som 
hade förskansat sig med sitt mausergevär i en 
fördjup-ning i marken. Pojkarna smög fram och 
överraska-de honom till den milda grad, att han 
skrattande frågade var i all världen de kommit 
ifrån. 
  Pojkarna tränade avståndsbedömning med 
skiftan-de resultat. Under marschen hem hade 
den långe Jojje råkat bli placerad som tätkarl och 
stolpade på i sin egen vanliga takt. 
  Han både gick för fort och tog för långa steg, de 
stackars dvärgarna hann inte med. Furiren 
frågade hur många steg Jojje tog i minuten. 
Denna detalj hade Jojje aldrig funderat över, och 
förklarade att han inte räknat dem. 
  Detta tog så mycket fyr i helskotta att det blev 
språngmarsch och helt om marsch och språng-
marsch igen, flera gånger. Straffexercisen var av-
kaffad, men extraövningar godkända. Detta var 
extraövning. 
  Jojjes enda tröst var att herrar furirer själv fick 
springa med. 
  På kvällen blev det flottiljens favorit, 
"Kulsprute-välling med pansarplåt", ärtor och 

fläsk med rek-tangulära bastanta plättar i A5-
format. 
  Jojje lämnade in sitt underlakan för tvagning, 
men det var inte av ovanstående anledning. 
  Hake meddelade att han inte skulle få någon 
permission förrän efter klockan sjutton söndag 
kväll, eftersom han felat och fått rapporten. 
 
  Fredagen den 1 december fick gänget 
språngmarsch hela vägen ut till Beijers park. 
Jojje tyckte att stridsutbildningen där ute var lätt 
och bra. han stod bakom ett träd som observant. 
  Han skrattade åt 1852 Krister som naturligtvis 
skulle bära sig åt och blomma ut. Det blev en 
timmas teoretisk orientering i kyrkan. 
  Efter middagen utsågs ny dagelev, och Jojje och 
hans gäng blev befriade från brandberedskapen, 
ingenting hade dessbättre hänt. 
  Jojje var utsedd som ledare för "skurningen" av 
lucka tio, skurningen utfördes på känt manér. 
  Under eftermiddagens gymnastik på Österport-
skolan, tittar överste Zachrisson in och kommen-
terar rörelserna och pojkarna som försöker utföra 
dem. Han ömsom skriker och ryter, och ömsom 
talar vänligt.  
  Sollander var inte med på gymnastiken, han 
blev inlagd på sjukan för sina miserabla fotvalv. 
Ville traskade alltid vid sidan om Jojje, som fick 
intryc-ket att Ville var ett kvarts steg efter, eller 
före, Jojje blev inte riktigt klok på vilket. 
  På kvällen gick Folke och Jojje tillsammans bort 
till mässen i villa Höja på Lundavägen. Detta var 
första gången Jojje gjorde ett besök i den gamla 
villan, som utan tvekan varit en flott bostad en 
gång i tiden. 
  Nu var den full med blå uniformer och grå 
cigarettrök. Jojje handlade en kaka och en flaska 
mjölk till Åberg, medan Folke passade på att 
ringa hem från telefonhytten. 
 
  Lördagen den 2 december, vid marschen till 
badet, meddelade fänrik Lithner bl a att pojkarna 
marscherade som ett gäng riktiga hösäckar. 
 
  Måndagen den 4 december hölls Krigsmans 
erinran med överste Zachrisson på grusfotbolls-
platsen invid Centralfängelset vid Lundavägen. 
Flygsoldaterna stod uppställda divisionsvis i en 
stor fyrkant, och Zacke dikterade så högt han 
kunde, väl sufflerad av sin andreadjutant, fänrik 
Ekström, Zacke fick säga "Va!?" till Ekström ett 
par gånger. 
  Sedan paraderade alla flygsoldaterna fram och 
åter framför översten under ledning av kapten 
Norlin själv, "Kidde", och stampade på efter 
bästa förmåga. 
  På kvällen tog Jojje hem och hämtade bl a en 
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pyjamas. Ute på förläggningen hade pojkarna 
festat om med snus, och Ville hade en prilla inne 
i munnen en längre stund. Slutligen spottade han 
ut den i tvätthon och tyckte att den kändes 
betydligt bättre utan. 
 
  Tisdagen den 5 började med en signal i trappan 
som vittnade om att "signalisten" var utrustad 
med osedvanligt goda lungor. Jojje höll på att 
fara upp i taket. 
  Åberg blev inlagd på sjukan, men det var av 
annan anledning. Jojje kände sig litet krasslig 
och hade ont i halsen. 
  Helt plötsligt lösgjorde sig taklampskupan från 
sitt fäste och for i golvet och fick sopas upp. Den 
missade signalisten Agerströms huvud med 
mindre än en halv meter. Pojkarna tittade 
förvånat upp i ta-ket, men kupfästet lämnade 
ingen förklaring. 
  Förmiddagens program upptog luftskyddstjänst 
och sjukvårdsstjänst. Till sjukvårdstjänsten kom 
inte läraren furiren, utan vicekorpralskolan fick 
sitta ensamma utan tillsyn i kyrkan. Tystnaden 
övergick snart i sorl, och snart övergick sorlet i 
ren karne-valstämning. 
  Sollander blev utsläppt från sjukan, båda 
fötterna fungerade som tidigare, vare sig mer 
eller mindre, kuren var plus minus noll. 
Sollander intog sin vanliga plats i ledet och Jojje 
tänkte inte mera på detta med Villes takt. 
  Korpralskolan kom tlllbaka till sin förläggning 
medan Jojje och det övriga gänget står uppradade 
på Floragatans gård. De hade varit på stridsut-
bildning och såg påfallande solkiga ut, som 
någon sorts jordtroll. 
 
  Furir Karlsson håller igång grabbarna under 
gymnastiken, och Jojje får reda på att han och 
några pojkar till skall uppsöka sergeant 
Törnblom på Floragatans uppgång 12. 
  Törnblom ville ha klarhet i om pojkarna fått 
sina försäkringsbrev. Han var kraftig och 
betydligt ljusa-re än rågblond, gränsande till 
vithårig. Han förestod markan och berättade 
villigt om sin möda hos flygvapnet. 
  Han hade varit flygare, men ögonen brast över 
de vita, snöklädda solbelysta fjällen. Det lät 
ytterst dramatiskt. Det hade tagit honom sex år 
att bli flygare av de tolv åren han varit anställd 
vid vapnet. 
  Sergeant Törnblom som var en vänlig själ, gav 
pojkarna en del råd om olika saker och ting, 
därefter gick pojkarna till möte med underbefäls-
föreningen på restaurant Malva. 
  Här fick volontärerna öppet beröm för sitt 
uppförande. Jojje och hans kamrater gapade av 
förvåning, och blev helt stumma. Tillställningen 
var trevlig, men Jojje hade fortfarande ont i 

halsen. 
 
 
  Onsdagen den 6 december bestod middagen 
åter av stekt ål, till efterrätt var det risgröt. 
  Folkes moder hade lyckats få biljetter till 
Uppsala-studenternas spex på Stadsteatern till 
lördagen åt Folke och Jojje. Pojkarna hoppades 
bara att de skulle få permiss. 
  Jojje hade studerat vaktlistan och sett att han 
skulle gå vakt den 20 december. 
 
  På torsdagen den 7  marscherade vicekorpral-
skolan till sjukstugan för blodgruppsbestämning. 
Hela kalaset tog två timmar, och Jojje fick reda 
på att han tillhörde blodgrupp 0. Yman blev 
intagen på sjukhus. 
  På eftermiddagen blev det dags igen med 
teoretisk skjutning i Garnisonsplanteringen 
bakom vatten-tornet. Och åter strök en ung, fager 
flicka omkring på övningsplatsen och ställde till 
oreda i de unga befälens och pojkarnas sinnen. 
  Furir Persson lät truppen marschera förbi skön-
heten och kommenderade: "Givakt!...Till vänster 
se!" Flickan skrattade litet generat, slog ned 
ögonen och rodnade vackert. Pojkarna studsade 
fram i bästa preussiska stil som de sett på 
journal-filmerna. 
 
  Det blev oro i lägret då man fick reda på att det 
skulle bli uppställning klockan sju på kvällen. 
Femton man togs ut till att städa logementen, och 
städningen skulle vara avslutad före 
morgondagens visitation av översten med bihang. 
  Jojje hade sluppit, tog och rakade sig litet senare 
och hoppade upp i sin säng. Han hade fått en 
verklig rutin på den höge sängen. 
  Men det blev inte lugn och ro för det. En flock 
av de övriga pojkarna passade på att bada 144 
Kanik i långvasken ute i tvättrummet. Detta 
skedde inte precis diskret. 
 
  Nästa dag, fredagen den 8 regnade det som om 
himmeln var öppen. De 15 utvalda kämpade på 
med sin städning, och Jojje och det övriga säll-
skapet exercerat för fulla muggar i Beijers park 
och blir, trots allt bensprattel, kalla och frusna, 
och våta. 
  Efter litet uppfräschning marscherar pojkarna ut 
till flygstationen och blir en och en fotograferade 
av flottiljfotografen, en face och i profil, precis 
som skurkarna i polisregistret.. Trots pojkarnas 
antal gick det fort och smärtfritt. 
  Efter att ha svitat om till tredjemundering och 
blåställ på nolltid, blev det stridsutbildning i 
Beijers, där pojkarna blev i högsta grad 
nedsölade och åter plaskvåta. 
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  Efter Beijers, soldatkunskap i kyrkan i de våta 
kläderna. Pojkarna fick stränga order att läsa sina 
läxor, på detta blev det teoretisk skjutning. Allt 
detta troligtvis för att inte störa översten och hans 
sällskap intendenturen som visiterade 
lokaliteterna på Floragatan. 
  Då kusten blivit klar kunde herrar kaniner 
vandra iväg genom stan till Österportskolan en 
kvarts mil bort för att få litet "behövlig" motion. 
  Här lyckades det Jojje att för allra första gången 
och helt smärtfritt klättra uppför ett av repen som 
hängde ned från taket. Innan han visste ordet av 
hade han slagit huvudet i taket. 
  Wexell dök upp på luckan efter sin långa sjuk-
ledighet. Pojkarna på luckan ligger länge och 
sam-alar efter det tystnaden gått. De kommer 
överens om att de skall spöka för Stockholm 
iklädda lakan och gasmasker, det skulle göra 
susen. Något måste göras. De kom överens om 
att klockan 02oo skulle detta ske. 
  Klockan 0645 vaknade Jojje alldeles av sig själv. 
Alla spökena hade försovit sig. Spökandet hade 
kommit av sig helt. Jojjes kläder ute i 
torkrummet var fortfarande våta. 
 
  Exercisen på lördagen den 9 december ägde 
rum i ett vackert rimfrostdekorerat Beijers park. I 
denna park kunde alla pojkarna varenda liten 
kulle, buske och träd helt utantill, och skulle i 
fullständigt mör-ker kunnat peka ut dem, var och 
en. Kroken var ju specialist på dammen, som han 
så noga undersökt. 
  Under den följande terränglöpningen 
Floragatan, runt Beijers och tillbaka, blev Jojje 
ordentligt svett som hunnit torka in då han kom 
fram till badet på Drottninggatan. 
  Under inre tjänsten fick Jojje eloge av furiren 
för att han hade så god ordning i sitt skåp. Furir 
Persson tittade litet extra noga på Jojjes böna på 
skåpsdörren, fröken Deanna Durbin, innan han 
fortsatte till nästa offer. 
 
  På kvällen gick Folke och och Jojje till den nya 
Stadstea-tern och såg på Uppsala-studenternas 
spex. Detta var inte alls som pojkarna föreställt 
sig. Det var inte ett dugg roligt, men de satt 
väldigt fint, om nu bara detta kunnat hjälpa upp 
pjäsen. Pojkarna upptäckte skådespelerskan Gaby 
Stenberg bland publiken. 
 
  På söndagen den 10 var det stora skyltsöndagen 
i Malmö, och stan vimlade av folk. Jojje och 
Folke träffade många av sina kamrater i 
vapenrock ute på staden. Där mötte de även 
Jörgen som hade krokat på en dam som kom från 
Höör. Westin hade varit med i gänget och skröt 
sedan väldeliga över Jörgens dams syster, "Oh 

grabbar, vilket tjack!" 
 


